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VOPSEA LAVABILĂ EXPRESSION DIAMANTI BASE COAT  
 
 
DESCRIERE Este un produs special conceput ca strat de bază și care are în compoziție o emulsie                

acrilică atent selecționată, materiale de umplutură speciale și aditivi care îl transformă            
într-un suport ideal pentru toate vopsele din gama vopselelor decorative Expression           
Diamanti. Această bază lavabilă permite o aderență perfectă, o lucrabilitate excelentă           
și o absorbție controlată a produselor decorative din gama Expression Diamanti.  

 
RECOMANDĂRI Se utilizează pentru protecţia şi decorarea suprafeţelor minerale la interior. Se aplică            

pe suporturi ca: zidărie, tencuială, glet de ipsos, beton, plăci texturate, gips-carton sau             
pe suprafeţe vechi protejate cu vopsele în dispersie apoasă; nu se recomandă aplicarea             
pe suprafeţe acoperite cu humă sau vopsele pe bază de solvenţi organici. Se             
recomandă ca acesta sa fie colorat în aceeași nuanță sau apropiată de cea dorită pentru               
baza Expression Diamanti. 

 
DATE TEHNICE 

 

CULOARE  alb 
ASPECT, PELICULĂ USCATĂ mat 
DENSITATE 1.7 ± 0.05 Kg / L  
CONȚINUT DE NEVOLATILE 67  ± 2 % 
CONSUM SPECIFIC TEORETIC* 6 – 7.5  m² /litru / strat  
GROSIME FILM USCAT  40 - 50 microni 
COV PRODUS max.30 g/L  conf.HG 735/2006 cat. A/g 

ˣConsumul teoretic obținut prin aplicare pe o suprafață netedă este indicativ, cel practic depinde de mai mulți factori ca textura suprafețelor,                     
experiența aplicatorului, geometria suprafețelor,  etc și pot varia între 10 și 40% din cel teoretic. 

 
TIMP USCARE 

 

 20º C 
Uscarea la suprafața, ore  1 
Uscarea pentru reaplicare,  ore  4 
Uscare totală, ore  24 

Uscarea poate fi influențată de temperatura scăzută, umiditatea excesivă, grosimea stratului și numărul de straturi; acești timpi de uscare pot                    
fi modificați semnificativ de condițiile enumerate. Timpi menționați în tabel sunt valabili pentru grosimi de film de 50 microni. La grosimi mai                      
mari de peliculă trebuie să fie luați în considerare timpi mai mari de uscare. Suprafața suportă spălarea după 20 zile de la uscare. 
 
 

AVANTAJE 
 

EXPRESSION DIAMANTI 
BASE COAT 

-aspect granulat pentru aderența stratului de Expression Diamanti; 
-lavabilitate excelentă; 
-aderență bună; 

 



 

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE 
 

PREGĂTIREA 
SUPRAFEȚELOR  
 
 

Se aplică pe suprafeţe noi sau vopsite în prealabil cu sisteme diluabile cu apă.              
Suprafeţele suport trebuie pregătite cu grijă deoarece orice defect (crăpături,          
neregularităţi, asperităţi) necorectat, apare vizibil după aplicarea vopselei. 
Înainte de aplicare, suprafaţa care urmeazǎ sǎ fie vopsitǎ trebuie sǎ fie curatǎ,             
uscatǎ şi compactǎ. Totuşi, dacǎ este cazul, se executǎ operaţii de reparare a             
suprafeţelor ţinându-se cont de starea şi tipul acestora. Suprafeţele se nivelează           
cu şpaclul, în cazul în care există denivelări, apoi se curăţă mecanic prin periere              
sau cu hârtie abrazivă, se desprăfuiesc şi se spală cu apă şi detergent. 
Gletul de ipsos trebuie să fie plan, fără exfolieri şi fisuri. Umiditatea gletului             
trebuie să fie de maxim 8 %. Tencuielile proaspete şi suprafeţele absorbante se             
trateazǎ înainte de vopsire cu 1 strat de „TOP AMORSĂ ALBĂ”. 

ATENȚIE!: Se recomandă ca vopsirea sa se efectueze cu același lot de fabricație sau din amestecul format din mai multe loturi. Suprafețele                      
care diferă ca textură și grad de absorbție (exemplu suprafața gletuită parțial și vopsea lavabilă veche) pot afecta aspectul final al vopsirii.                      
Nerespectarea instrucțiunilor de aplicare poate afecta calitatea vopsirii cât și consumul de vopsea. Nu se combină cu alte produse.  

 
DATE DE APLICARE 

 

METODE DE APLICARE penson sau rolă cu păr scurt 
CURĂȚARE/DILUARE apa rece curată 
DILUȚIE max. 20%  
AMBALARE 1 l; 4 l 

Când folosiți mai multe cutii de vopsea Expression Diamanti Base Coat de aceeași culoare este de preferat să amestecați conținutul tuturor                     
cutiilor într-un recipient de dimensiuni mai mari pentru a evita ușoare variații de culoare. Se recomandă aplicarea prin roluire utilizând o rolă                      
cu păr scurt; se are în vedere uniformizarea pe suprafața astfel încât să nu rămână pe perete urme “vălurite” de Base Coat pentru a nu afecta                          
vizual următorul strat de Expression Diamanti. 
 

CONDIȚII DE APLICARE 
 

TEMPERATURA DE 
APLICARE 

Minim 5⁰C. ATENȚIE: sub 5⁰C nu se efectuează aplicări 

TEMPERATURA SUPORT Temperatura suportului trebuie să fie mai mare cu cel puțin 5⁰C vara            
temperatura suportului nu trebuie să depășească 30-35⁰C.  

UMIDITATEA RELATIVĂ Max.75% 
PREGĂTIRE PRODUS Omogenizare în ambalajul original și condiționare la temperatura camerei 

Înaintea deschiderii ambalajului se şterg urmele de apă, ulei sau alte impurităţi pentru prevenirea contaminării produsului. Se amestecă                  
produsul în ambalajul original până la omogenizarea completă şi redispersarea eventualului sediment. În cazul depozitǎrilor îndelungate este                 
posibilǎ uscarea produsului pe partea interioarǎ a capacului astfel încât, la scoaterea acestuia, se va avea grijǎ sǎ se îndepǎrteze eventualele                     
coji ajunse la suprafaţa vopselei.  

 
 
 

SISTEME POSIBILE 
 

 
SISTEM RECOMANDAT 
Aplicabil pe suprafețe pregătite 
corespunzător în prealabil. 

Alles Weiss amorsă de perete                                                                         1 strat 

Expression Diamanti Base Coat                                                             1-2 straturi 

Expression Diamanti                                                                                      1 strat 

AGREMENTE   
Uscarea peliculei sa va prelungi în condiţii de ventilaţie slabǎ a încǎperii, temperatura scǎzutǎ, umiditate ridicatǎ şi aplicarea în straturi                    
succesive groase produsul nu se aplicǎ la temperaturi mai mici de 5⁰C şi nu se usucǎ bine la temperaturi mai mici de 10°C; rezistenţele                        
complete ale peliculei se obţin dupǎ minim 10 zile de la aplicare, în condiţii normale de temperaturǎ şi umiditate. 
 



 

DATE SUPLIMENTARE 
 

VALABILITATE  Produsul este garantat 18 luni de la data fabricaţiei, cu respectarea condiţiilor de             
ambalare, depozitare, transport şi manipulare corespunzătoare. 

 
MĂSURI DE SIGURANȚĂ 

 

MĂSURI  DE SIGURANȚĂ Produsul este diluabil cu apă, netoxic, neinflamabil, nu influenţează siguranţa          
utilizatorilor. Produsul nu se va lăsa la îndemâna copiilor, nu va fi depozitat în              
apropierea depozitelor de alimente, iar ambalajul original nu va fi refolosit pentru            
depozitarea alimentelor. Când folosiţi acest produs nu mâncaţi şi nu beţi; se vor             
aplica măsurile generale de igienă. Se recomandă evitarea contactului prelungit sau           
frecvent cu pielea şi mucoasele, inhalarea prelungită sau frecventă a vaporilor           
şi/sau aerosolilor sau ingerarea produsului. Dacă produsul este utilizat în spaţii           
închise este obligatorie asigurarea unei circulaţii continue adecvate de aer proaspăt           
în cursul aplicării şi uscării. 
Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultaţi fişa date de securitate a             
produsului. 

 
 

DEPOZITARE ȘI MANIPULARE 
 

DEPOZITARE 
 

Depozitarea se face doar în ambalajul original, în spaţii închise, uscate, acoperite,            
aerisite, ferite de acţiunea directă a radiaţiilor solare şi intemperii, la temperatura            
de 5 – 30 °C. În spaţiile de depozitare trebuie să se menţină o curăţenie perfectă                
prin îndepărtarea oricărei scurgeri accidentale.  
Pe ambalaj va exista eticheta originală a producătorului şi se vor respecta            
indicaţiile de pe aceasta. 
 La o temperatură mai mică de +5 °C produsul se deteriorează ireversibil. 

 
NOTA: Produsul este destinat utilizării profesionale. Informațiile şi datele conţinute în prezenta fişă tehnică se bazează pe                 
evaluarea, măsurătorile şi practica producătorului, în condiţii standard de depozitare, manevrare şi utilizare a produsului. Clientul                
este responsabil de utilizarea adecvată a acestora, conform recomandărilor producătorului. Orice nerespectare a condiţiilor şi               
metodelor de aplicare, depozitare sau pregătire a suprafeţei poate influenţa negativ performanţele standard ale produsului pus în                 
operă. Clientul este responsabil de verificarea existenței unei eventuale modificări a prezentării produsului, respectiv a descrierii                
tehnice.   

Emitere: 01.02.2020 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


